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  كار و كسب ماهيتبخش اول: 
 

باشد ولي كماكان  احداث مسکن با ركود شديد مواجه  وجود اينکه  كشور ما يک كشور جوان و با نيروي عظيم جوياي كار و نيازمند مسکن مي با

تحول اقتصادي و شروع ساخت و ساز در بخش مسکن تعداد كارخانجات موجود جوابگوي نياز هاي قابل پيش بيني نخواهد بوده و اطمينان دارد با 

اجه ميباشند و مشکالت ، كاهش شيفت كاري و تعطيلي مويد مصالح ساختماني با كاهش توليدبود در حاليکه در شرايط فعلي عمده كارخانجات تول

 .ز مشکالت اصلي اين واحدها ميباشدينه هاي جاري اگي جهت پرداخت هزتامين نقدين

بدليل و  كند يم تيفعال( يسقف بلوک و يواريد غهيت بلوک) يفلز ريغ يكان محصوالت ريسا ساخت صنعت در كار مرجان يديتول و يبازرگان شركت

ي كمتر در محصوالت با كوره تونلي و بکارگيري نيروي انسان ، توليدمصالح ساختماني و بازيافت انرژي استفاده از تکنولوژي روز دنيا درتوليد برتري در

 از يقيدق آمار کهيآنجائ از و خراسان شمالي ميباشدبه مقدار كم استانهاي مازندران و گلستان و  ،بازار هدف اين شركت .شمال كشور بي نظير است

 به تواند يم مورد نيا در شركت لذا. بود خواهد نکممنا صنعت نيا در آمار ارائه لذا ندارد وجود هدف بازار و يداخل بازار كل در فروش و ديتول زانيم

نسبت  الير ونيليم 228،506بلغ شده به م قالب بلوک همگن  12.800.804 معادل فروش حجم با شركت نيا و دينما اكتفا يداخل اطالعات و آمار

 قالب 712،989از نظر تعدادي  ميليون ريال( 117،424به مبلغ همگن شده  قالب بلوک 12،087،815فروش معادل )حجم مشابه سال قبل به دوره 

  :است زير شرح به يداخل بازار در شركت نيا مختلف محصوالت فروش سهم نيهمچن و است نموده تجربه را رشد صددر 95 ريالي نظر و از  افزايش 

   

 نوع   
30/09/1399 30/09/1398 

كل بازار 

 داخلی

بازار سهم شركت در 

 داخلی
 صادرات

كل بازار 

 داخلی

سهم شركت در بازار 

 داخلی
 صادرات

 ميليون ريال درصد ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال درصد ميليون ريال ميليون ريال محصول

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- خرپا فلزی           

 ---- ---- 254 ---- ---- ---- 1 ----                8تيغه 

 ---- ---- 12.905 ---- ---- ---- 24.093 ----         10تيغه 

 ---- ---- 152 ---- ---- ---- 2 ---- 13تيغه 

 ---- ---- 66.007 ---- ---- ---- 173.553 ----            15تيغه 

 ---- ---- 1.873 ---- ---- ---- 4.421 ---- 20تيغه 

 ---- ---- 30.118 ---- ---- ---- 24.099 ----          20بلوک 

 ---- ---- 6.115 ---- ---- ---- 2.337 ---- 25بلوک 

   117.424    228.506 جمع فروش
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 قوانين و مقررات موثر بر فعاليت شركت

 :حاكم بر فعاليت شركت عبارتند از مهمترين قوانين و مقررات     

                                                                              اساسنامه شركت -

 عامالتم نامه نييآ   -                                   و اليحه اصالحي قسمتي از قانون تجارت قانون تجارت -

                              يرو بهره نامه نييآ   -           بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران              قوانين و مقرراتمجموعه  -

 يين نامه تنخواه گردانآ   -                                                                  قانون ماليات هاي مستقيم -

 رفاهييين نامه آ   -                                                                قانون ماليات بر ارزش افزوده -

 يين نامه اموال     آ   -                                                                 قانون كار و تامين اجتماعي -

                                                    آيين نامه استخدامي   -                                                                  قانون مبارزه با پولشويي -

                                  يعموم مجمع مصوبات    -                                                                        مصوبات هيات مديره -

     ديام يگذار هيسرما تيريمد گروه شركت طرف از يابالغ يها دستورالعمل -

قابل  ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طي سال مالي مورد گزارش كه تأثير قابل مالحظه اي بر فعاليت شركت داشته و يا انتظار مي رود تأثير

 .ت داشته باشند وجود نداشته استركمالحظه اي بر فعاليت ش
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 شركت مديران اطالعات

 باشد؛ مي بشرح شركت مديرعامل سوابق اعضاي هيئت مديره و و مشخصات به مربوط جدول

 نام و نام خانوادگی

 (نماينده شخصيت حقوقی)
 سمت

موظف / 

غير 

 موظف

تحصيالت/مدرک حرفه 

 ای
 سوابق مهم اجرايی

ميزان 

مالکيت 

در سهام 

 شركت

)سرمايه گذاری  مصطفی رقيمی

 (ساختمانی سپه
 دكترای زمين شناسی غير موظف رئيس هيئت مديره

عضو هيئت علمی و معاون 

 آموزشی دانشگاه گلستان
0.006 

      توسعه گوهران اميد( سرمايه گذاری) 

)شركت گروه مديريت  حميد رضا آزادی

 سرمايه گذاری اميد(

عضو هيئت مديره و 

 مديرعامل
 موظف

فوق ليسانس مديريت 

 دولتی

عضو هيئت مديره و معاون 

اقتصادی و بازرگانی شركت ها 

 و سازمان های مختلف

51 

توسعه تجارت بين )فريبرز مسعودی 

 (الملل زرين پرشيا اميد
 دكترای زمين شناسی غير موظف عضو هيئت مديره

عضو هيئت علمی دانشگاه 

 شهيد بهشتی
0.003 

 حسابداریفوق ليسانس  غير موظف عضو هيئت مديره (سرمايه گذاری سپه)كريم جعفرنژاد 
رئيس حسابداری شركت گروه 

و  مديريت سرمايه گذاری اميد

 عضو هيئت مديره شركت ها
0.03 
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 سهامداران اصلی شركت:

 نام سهامدار رديف
30/09/1399 30/09/1398 

 درصد تعدادسهام درصد تعدادسهام

 50.96 35.674.109 50.96 35.674.109 (عام)سهامی  شركت گروه مديريت سرمايه گذاری اميد 1

 025. 17.500 025. 17.500 (عام یسهام) ديام گوهران توسعه یگذار هيسرما شركت 2

 006. 4.349 006. 4.349 (خاص یسهام) سپه یساختمان یگذار هيسرما شركت 3

 005. 3,500 005. 3,500 ساختمان نوين )سهامی عام(شركت سرمايه گذاری  4

 005. 3,500 005. 3,500 (عام یسهام) سپه یگذار هيسرما شركت 5

 0025. 1.750 0025. 1.750 (خاص یسهام) ايپرش نيزر الملل نيب تجارت توسعه شركت 6

 48.99 34,295,292 48.99 34,295,292 سايرين 7

 100 70.000.000 100 70.000.000 جمع 

 

و موسسات در اداره ثبت شركتها 30/07/1398ميليارد ريال، در تاريخ  70ميليارد ريال به  40افزايش سرمايه شركت از مبلغ  الزم به توضيح است كه

 منتشر گرديده است. 13/08/1398مورخ  21739شماره  شهرستان به در روزنامه رسمي شده وغير تجاري گرگان ثبت 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 (ت بازرگانی و تولیدی مرجان کار )سهامی عامشرک

 مديريت تفسیری گزارش

 1399 آذر 30مالی  منتهی به  سالبرای 
 

5 
 

 30/09/1399منتهی به  سال مالیشركت در  سهام قيمت نمودار روند

 

 

 اهداف آن به دستيابی برای شده اتخاذ های راهبرد و مديريت اهداف: بخش دوم

براي دستيابي به رشد  با ايمان راسخ به اراده خالق هستي و در جهت حفظ منافع مشتري و شركت همواره رجان كارمشركت بازرگاني و توليدي 

و كسب حداكثر رضايت مشتريان با تکيه بر كاركنان خالق و  محترم ، ايجاد ارزش افزوده براي سهامدارانصادي گام برداشته و در اين راستاپايدار اقت

و به عنوان شركت دانسته ل محوري فعاليت هاي مشتري مداري را از جمله اصو بهره گيري از فن آوري هاي نوين را دنبال مي كند و همچنين

هت سرمايه واقعي در سرلوحه كار خود قرار داده است لذا عزت نهادن، تکريم و احترام به مشتريان و مراجعين يکي از مهمترين مسئوليتها در ج

مديره شركت اهداف و تباري اين شركت بوده و خواهد بود. به اين منظور هيات اجراي اهداف عاليه شركت و حفظ شخصيت و جايگاه مشتريان اع

 استراتژي هايي براي شركت به شرح ذيل تدوين و ارائه نموده است كه عبارتند از:

 :از طريق كاهش قيمت تمام شده محصوالت توليدي با افزايش كارايي جهت سودآوري بيشتر شركت –الف 

 ات ناشي از مشکالت خط توليد قفبرنامه ريزي براي كاهش تو (1

 با كنترل كيفيت در تمام مراحل توليد اهش ضايعات( ك2

 با برنامه ريزي اثر بخشتعميرات پيش گيرانه ( 3

 ، توزيع و فروشبهره وري توليد( برقراري 4
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 ( پيگيري براي تهيه معدن خاک براي شركت جهت كاهش هزينه هاي مواد اوليه5

 ايش اثر بخشي فعاليت هاي عملياتي:حجم و مبلغ فروش جهت افز ءبرنامه ريزي و انجام عمليات الزم براي ارتقا–ب 

 اصالح مديريت در واحد عملياتي توليد ( 1

 از طريق بازنگري در فرايند توليدرفع گلوگاه هاي توليد ( 2

 مشاركت واحد هاي مربوطهنظر و ف توليد و فروش با اهداپيش بيني ( 3

 تحليل هفتگي از اقدامات و تنگناهااز تمام اتفاقات و گزارش روزانه ( تهيه 4

 براي بهبود شرايط ارايه راهکارهاي مناسب ( 5

 جهت افزايش كمي و كيفي توليدات: تحقيق و توسعه براي اجراي طرحهاي جديد –ج 

 در خصوص طرح ها و محصوالت جديدواحد تحقيق و كنترل كيفيت ارائه گزارش و راهکارهاي  (1

 تمام مراحل توليد دركيفيت محصول سند تهيه ( 2

 ن آو بازخورد  اقدامات( ارزيابي و ارائه گزارش نتايج 3

استهاي تشويقي ، اجراي سيهها، افزايش فعاليت هاي تبليغاتي)شركت در نمايشگاازار با انجام فعاليت هاي الزم اجراي سياستهاي توسعه باتخاذ و  -د

 ...( بسط و توسعه تعداد عاملين فروش و  ،براي عاملين فروش، گسترش حوزه فعاليت

 :ارتقاء و بهبود خدمات اينترنتي به مشتريان -ه

 در زمان بارگيري  اطالعات محموله ارسال( 1

 در زمان صدور حواله و ارسال بار ( اعالم پيامکي 2

 اخذ سفارشات از طريق اينترنت (3

 :اجراي اندازه گيري رضايت مشتريان-و

 فرم هاي رضايت مشتريان كه با ساختار شركت هماهنگي داردوره اي و تکميل دتدوين ( 1

 از مشتريان با توجه به اخذ پرسشنامهارزيابي عملکرد ( 2

 پيگيري نتايج حاصله ( 3
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شركت از حيث  كار ، عوامل محيطي )خارجي( كسب وماموريت شركتنطبق بر استراتژي هاي اتخاذ شده در برنامه ريزي و اجراي سياستهاي م

 منظر نقاط قوت و ضعف مورد توجه قرارگرفته است. و تهديدات و عوامل دروني از فرصتها

 شركت  و زيست محيطی گزارش عملکرد اجتماعی

نديشيده شده لذا از ازمان احداث و نصب نيز براي صرفه جوئي انرژي تمهيدات الزم  از آنجائيکه خط توليد اين شركت مکانيزه ميباشد و در الف(

 .رصد صرفه جويي مي گرددد 25مقايسه با كارخانجات مشابه تا حدود  ف برق و سوخت درنظر مصر

 مالي مورد گزارش: ساليطي شركت در گزارش عملکرد زيست مح ب(

 انجام اندازه گيري ساالنه زيست محيطي و ايمني و بهداشت   -1        

 ، هماهنگي و جمع آوري قطعات و مصاديق آلودگي تصويري از سطح كارخانه برنامه ريزي  -2        

 رسيدگي به فضاي سبز و درختان در محيط كارخانه   -3       

 اخذ تائيديه از اداره كل حفاظت محيط زيست استان مبني بر عدم آلودگي محيط زيست در محيط كارخانه   -4       

 .محيط زيست و استفاده از انرژي آنره تونلي توسط كانالهاي هوا به خشک كن بمنظور جلوگيري از آلودگي يافت حرارتي از كوباز  -5       

 بازسازي وبهسازي آشپزخانه وسرويسهاي بهداشتي براي ايجاد انگيزه در پرسنل انجام گرديده است. -6

 پرسنل انجام شده است. 90%پرداخت وام به حدود -7

 مديريت انجام گرديده است. بازسازي ساختمان اداري -8

در حال آماده سازي طبقه همکف مهمانسرا براي انتقال امور مالي از شهر گرگان به محل كارخانه براي تجميع همه كاركنان  -9

 در كارخانه براي دسترسي بهتر پرسنل به مجموعه مالي بزودي انجام مي شود.

گرديده وبزودي سالن ورزشگاه براي ايجاد انگيزه و روحيه براي همکاران  كاريسالن ورزشگاه از حالت انباري، نظافت وتميز -10

 مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

پاكسازي ونظافت محيط كارخانه از علف هاي هرز ونظافت باغچه ها براي باال بردن روحيه وانگيزه كارگران انجام گرديده  -11

 است.

 ه است.باز سازي دفترتهران هم انجام گرديد -12

 توسط مدير عامل انجام گرديد. روستاجلساتي با شوراي روستاي باغ گلبن براي همکاري بيشتر و گرفتن چند معدن از  -13

 چند مورد كمک به افراد بي بضاعت و بي سرپرست با دادن آجر رايگان انجام گرديد. -14
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 :نمايد اجتماعي و زيست محيطي شركت به شرح جدول ذيل جلب ميسهامداران محترم را به گزارش عملکرد  لذا در اين خصوص نظر
 

 محيطی زيست و اجتماعی عملکرد گزارش خالصه

 30/09/1398 30/09/1399 واحد 

 100 110 نفر كاركنان كل تعداد

 60 59 نفر مشتريان تعداد

 اقتصادی

 23.237 97.717 ريال ميليون عملياتی سود

 30.347 118.367 ريال ميليون ماليات از قبل سود

 350 --- ريال نقدی سود

 18.465 22.554 ريال ميليون اداری عمومی های هزينه

 5.429 21.986 ريال ميليون ماليات پرداختنی

 3.735 3.489 ريال ميليون شده پرداخت ماليات مبلغ

 

 100 110 نفر كاركنان كل تعداد

 %99 %99 در صد وقت تمام كاركنان درصد

 %1 %1 در صد وقت پاره كاركنان درصد

 %4 %4 در صد كاركنان كل به خانم كاركنان تعداد نسبت

 0 0 نفر سانحه ديده نكاركنا تعداد

 120.000 282.485 ليتر گازوييل سوخت مصرف

 4.779.665 5.161.630 متر مکعب گاز طبيعی سوخت مصرف

 7.795.488 129.011.6 واتكيلو  الکتريسيته مصرف
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 شركت تیبرنامه های آ

ديده و لذا جهت اجراي سياست هاي تشويقي براي عاملين و توسعه فعاليت هاي پيشبرد فروش جزء  برنامه هاي استراتژي شركت انتخاب گر الف(

فوق تعداد ت هاي سعاملين فروش را مورد ارزيابي مجدد قرار داده و با اتخاذ سيا مستمراگسترش دامنه فروش محصوالت در بازارهاي هدف شركت 

 نمايد. ميبه منظور ايجاد انگيزه در آنها و باال بردن ميزان فروش راهکارهاي تشويقي بيشتري را اعمال عاملين را توسعه داده و 

اق و جهت انطب توليد محصوالت جديد با هماهنگي واحد هاي توليد، كنترل كيفيت و مديريت كارخانه مستمرا در دست مطالعه  قرار گرفته ب(

 محصوالت جديد با شرايط ماشين االت به جهت توليد انبوه برنامه ريزي ميگردد. 

 .هتجربه و جوان به جاي نيروهاي بازنشست و با ج( جذب نيروهاي متخصص

 ه ريزي براي آموزش نيروهاي متخصص.برنام (د

 .كارخانهخاک مورد نياز به منظور ايجاد حاشيه امنيت براي  خريد گرفتن معدن با ( برنامه ريزي برايه

 ضايعات در بخش توليد و بارگيري و تشويق همکاران در بخش هاي مذكور براي تحقق اين هدف و(كاهش

 تجهيز سالن ورزشي و ... ( براي پرسنل  ،ک( ايجاد امکانات رفاهي )دادن وام 

 ارگران يس هاي بهداشتي كحمام ها و سروگ( بازسازي 

 ل( اعزام دوره اي پرسنل به سفر هاي زيارتي و سياحتي داخلي

 م( اعزام همکاران واحدهاي توليد و پشتيباني به كارخانه هاي مشابه جهت استفاده از تجربيات ديگران براي توليد كمي وكيفي بهتر 

 .ام خرابيز(تجهيز انبار به قطعات مورد نياز كارخانه جهت جلوگيري از توقف كارخانه هنگ

 اورهال تدريجي كارخانه به منظور بازسازي دستگاهها بصورت تدريجي براي جلوگيري از توقف كامل كارخانه كه همکن است باعث  ر(

 .از دست رفتن بخشي از بازار شود

 يا آراستگي صنعتي حسب دستور  مدير عامل محترم هلدينگ اميد جناب آقاي دكتر مدرس خياباني S5پياده سازي استاندارد  ن(

 .به هنگام بازديد از كارخانه 

 ي مختلف كارخانه ارتباط با دانشگاهها براي استفاده از نقطه  نظرات نخبگان براي بخشها چ(

 قطعي برق خريد ديزل ژنراتور براي تأمين برق كامل كارخانه به هنگام ح(
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 ذ( فعال كردن خط توليد خرپا كه بعلت مشکالتي در سال گذشته رها گرديده بود

 ساعته و 10روز در هفته و يک شيفت  6در مرحله اول بصورت  20ش( فعال كردن خط توليد دوم يا خط ترک براي توليد تيغه 

 در صورت كشش بازار بصورت افزايش شيفت

  نقد شوندگی سهام وضعيت

 :به شرح زير بوده استنقد شوندگي سهام وضعيت 

30/09/1398 30/09/1399 شرح  

 225 234 تعداد روزهاي گشايش نماد

 240 234 تعداد روزهاي معامالتي

 135،973،644 271،453،017 حجم معامالت

 45،000،000 70،000،000 ميانگين موزون تعداد سهام عادي
نسبت حجم معامالت به ميانگين 

 تعداد سهام عاديموزون 
878/3 022/3 

 

 كفايت ساختار سرمايه

30/09/1398 30/09/1399 شرح  

 162،462 266،803 دارايي ها

 104،246 176،127 حقوق مالکانه

 64/0 66/0 نسبت مالکانه

 

بستانکاران تأمين گرديده است از مجموع دارايي هاي شركت توسط سهامداران و مابقي توسط  66/0جدول فوق نشان مي دهد كه در دوره جاري 

 يافته است. افزايشقبل مشابه سال درصدي حقوق مالکانه، اين شاخص نسبت به  68درصدي دارايي ها و  64كه با توجه به رشد 
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 مهمترين منابع ريسک ها و روابطبخش سوم: 
 

 یتکنولوژ رييتغ سکير

 دخالت و ديتول طخ ونياتوماس يبرتر ليدل به آن ساتيتاس و آالت نيماش يول دينما يم تيفعال كه است دهه دو از شيب نکهيا رغميعل كارخانه

 مصرف%  25 تا نهوفما يسنت يها كوره به نسبت كه يتونل كوره وجود و ،كمتر پرسنل يروين يريبکارگ و ديتول نديفرآ در يانسانكمتر نيروي 

 يها استان در ارقب به نسبت مجموعه از يتيريمد يبانيپشت و شوديم افتي باز يتونل كن خشک يبرا آن حرارت مازاد و دهد يم كاهش را يانرژ

يد يک دستگاه پرس خر –الف  موارد  بجز و بوده ينيماش آجر كارخانجات نيتر مدرن از يکي اخير دهه دو در و گرفته قرار يبهتر طيشرا در هدف

ش هايي از خط جابجايي توليد  ظرفيت با اصالح بخ -، ميتواند ظرفيت توليد را افزايش دهد  بليل استفاده مستمر مستهلک گرديدهجديد كه به د

 يانسان يروين حجم مناسب روبات يداريخر با توانديم كه محصول هيتخل و يريبارگ خشبخط جابجايي  -خروجي از پرس را ميتوان افزايش داد ج

 .بود نخواهد يچندان ينگران يجا شده استفاده يتکنولوژ شدن منسوخ بابت از موارد ريسا در دهد كاهش قسمت نيا در را

ماشين آالت موجود به دليل فرسودگي كارايي قبلي را ندارند با اينکه تعميرات پيشگيرانه  ،الزم به توضيح است با عنايت به قدمت فعاليت شركت

سال  20ه كه باعث گرديده حجم توليد كاهش يابد و كوره تونلي نيز حدود انجام ميپذيرد ولي توقفات توليد در امور مکانيکي و برقي افزايش يافت

 بدون وقفه روشن و در حال كار ميباشد. 

 ريسک تغييرات در ظرفيت توليد

 ندارند قبلي راكارايي نيز ماشين آالت موجود و  باشد بدون وقفه روشن و در حال كار مي دو دههكوره تونلي حدود ، قدمت فعاليت شركتبا توجه به 

توقفات  و  تعميرات پيشگيرانهتي در جهت حفظ توان عملياتي نظير اقداما ،مديريت شركت به منظور جلوگيري از كاهش ظرفيت عملي مورد انتظار

توليد در سه شيفت اينکه  با حال اين تثبيت گردد باكه باعث گرديده حجم توليد در دستور كار قرار داده  در امور مکانيکي و برقيبرنامه ريزي شده را 

كه اصلي ترين بخش هاي خط ميباشد و با ايجاد راهکار و دستگاه سيتينگ پرس  ،ررسي و بهبود  عملکرد كوره تونليلذا نياز به بكاري انجام ميشود 

 حجم توليد را افزايش داد.ميتوان ا حدودي مناسب در تغييرات خط جابجايي ت

 ريسک نرخ فروش 

  يدولت امکانات از و است مرسوم يگذار متيق در 3 درجه محصوالت به كشور در كه باشد يم يمحصوالت از دسته آن جزء آجر ديتول کهيآنجائ از

  ارسال صمت اداره به و ميوتنظ هيته استان در ينيماش آجر كنندگان ديتول صنف توسط ابتدا فروش نرخ شود، ينم يا استفاده چيه دهايبس سو و

 و خاک ديخر از اعم مختلف يبخشها در متهايق شيافزا و محصوالت مصرف جهت به يفعل بازار مناسب تيوضع به تيعنا با رسد يم دييتأ  به و

 نفوذ به  تيعنا با كه ابدي شيافزا آن اساس بر زين فروش متيق يستيبا يم  افتد يم اتفاق کباري وقت چند هر كه يوانرژ ها هيكرا ه،ياول مواد

 .باشد يم انجام حال در متيق شيافزا يبرا الزم شركت،اقدامات محصوالت بودن برند و صنف در شركت
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   یقانون مالحظات سکير

حوزه  يعلم . اركانحوزه اسککت نيبه ا يتخصککصکک  ريغ گراني؛ اجازه ورود بازرانيمعمول حوزه سککاختمان در ا ريغ يها دهياز مشکککالت و پد يکي

 گاهياز جا ليلاركان؛ به هر د نياز ا کياسککت. هر  «ييو اجرا يحوزه خدمات مهندسکک»و  «يو قانون يشککهر تيريمد » ؛«گذار هيسککرما»سککاختمان 

سب خود برخور  شد باعث بروز پد  دارمنا شد    نينامتجانس در ا يها دهينبا ستثناء  بهلذا  صنعت خواهد   نينقوا و مقررات عمومي، مقرات و قوانين ا

 بورس هاي ازمانس  به تعهدات و تجارت و مستقيم  هاي ماليات اجتماعي، تامين كار، قوانين در كارفرما تعهدات و نيست  حکمفرما شركت  بر خاصي 

 .است هنخورد چشم به توجهي قابل اشکال تاكنون و داشته قرار توجه مورد احسن نحو به زيست محيط و طبيعي منابع بهادار، اوراق و

 جر آرقابت و وضعيت رقابت در صنعت  ريسک

كار يکي از تواناترين و بزرگترين شركتهاست كه توانسته  شركت بازرگاني و توليدي مرجان ،در استان گلستان صنعتي توليد آجردر ميان واحدهاي 

 است سهم عمده و موثري از بازار منطقه را در اختيار بگيرد.

باكيفيت، يکي از شناخته شده ترين ليد محصوالت و تو آجر منطقه و داشتن تکنولوژي باالاين شركت به لحاظ داشتن سابقه طوالني حضور در بازار 

 آجر در منطقه است. شركتها در سطح منطقه مي باشد و در واقع يکي از رهبران بازار

ر در بطوركلي به دليل شرايط حاكم بر بازار حتي كارخانجات مهم در بازار هدف هم نمي توانند با ظرفيت كامل توليد داشته باشند و در حال حاض

بيش فعاليت سه شيفت كاري فعاليت دارد و توانسته است با وجود  شركت از معدود كارخانجاتي است كه با حداكثر ظرفيت خود دراين طقه سطح من

 سهم مناسبي از بازار هدف را در اختيار داشته باشد. واحد توليدي در منطقه، 30از 

توان رقابت را نداشته و اين شركت در حجم بيشتر و با نرخ باالتر محصوالت خود را به  ،كيفيت پايينتوليد محصوالت با ساير شركتها به دليل لذا 

 بازار عرضه مي نمايد.

 ساختمان صنعت بر حاكم ركود تداوم ريسک

 30/09/1399 منتهي به سال مالي درد درص 95دل معااز نظر ريالي  شركت فروشحجم  ،عمراني هاي پروژه و ساختمان صنعت بر حاكم ركودعليرغم 

و خط دوم  يافت خواهد ادامه پيش بيني شده تيظرف بانيز تي آسال مالي  در شركت فعاليت سطحرشد داشته و سال قبل دوره مشابه نسبت به 

 روز در هفته شروع به فعاليت خواهد كرد. 6ساعته و 10نيز با يک شيفت توليد بلوک تيغه ديواري 

 ريسک تامين مواد اوليه 

خود اختصاص مي دهد ولي به جهت برخورد معدن كارخانه ه درصد بهاي تمام شده محصوالت را ب 10نهاده هاي توليدي( حدود خاک )با اينکه بهاي 

مواد اوليه مورد نياز خود را تهيه نمايد و محدوديت هايي  ،از معادن اطراف گرديدو شركت ناگزير امکان برداشت را سخت نموده  ،گراويل با سنگ و

ه كه در ادارات ذيربط دراخذ مجوز و تامين خاک وجود دارد و كم بودن معدن قابل برداشت با خاک مناسب در نزديکي كارخانه كه قيمت تمام شد
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و تنها يک هکتار زمين دغدغه هاي اصلي مديران شركت ميباشد  لذا تامين خاک مورد نياز ازمواد اوليه را كاهش دهد كار را مشکل تر نموده است 

گرديده  اخذمجوز برداشت اضي استان( از اداره كشاورزي )اداره امور ارپيگيري هاي مستمر با  ميباشد در گوشه معدن كه قابل استفاده و برداشت

 .است

افت دليل بعد مس ه عمدتا هزينه حمل بهتا محل باكس فيدر ميباشد كن آكندن و بارگيري و حمل  ،ت مواد اوليه از مجموع بهاي خاکتعيين قيم

 ميت نميباشد.از نظر اثر گذاري بر قيمت تمام شده چندان حائز اهقيمت خاک  معدن تا مقصد هزينه مواد اوليه را دچار تغييرات ميکند و

 ريسک ورود كاالی جانشين

 (برداري از يونوليت )پلي استايرن سفالي سقفي طراحي گرديده ولي در چند سال اخير توليد و بهرهاز آنجائيکه ماشين آالت موجود براي توليد بلوک 

با درصد پوشش هاي  ساختمانها  95ود نصب و كم وزن بودن آن باعث شده حد جايگزين بلوكهاي سقفي سفالي گرديده به دليل سرعت دركه 

مورد تائيد قرارداده و فروش بلوک سقفي سفالي تحت تاثير  ساختمانها را  بهره برداري آن در يطيبا تدوين شرا استاندارداداره يونوليت احداث شود و 

( با حجم و وزن كمتر توليد گرديده كه منجر به ت سفالي )تيغاين محصول به شدت كاهش پيدا نموده است. لذا جايگزين بلوک سقفي از محصوال

 گردد. مي كاهش ظرفيت توليد نيز

در ساختمان اي تيغه هاي ديواري به دليل سبکي، عايق حرارت و صدا بودن ه از بتن سبک هبلکس در ساختمان هاي چندين طبقه به جاخيرا استفاد

 .ها مورد بهره برداري قرار ميگيرد و اين محصول نيز ميتواند در آينده جايگزين جدي براي تيغه هاي سفالي ديواري باشد

 معامالت با اشخاص وابسته

مين أمعامالت با اهميت با شركت هاي وابسته و همگروه صورت نمي پذيرد و تنها ت "عنايت به شرايط خاص شركت و ماموريت محوله عمدتابا 

مديريت شركت گروه با تأكيد مديريت جديد  .آينده انديش نگر( انجام مي پذيردخدمات نيروي انساني از طريق شركت همگروه )شركت خدمات 

 گروه مي باشد استفاده گردد.از شركت ساگار كه از شركتهاي هم قرار شد تهيه مواد نسوز كف واگنها و كوره ميدسرمايه گذاري ا

 خدمات و توسعه, قيتحق غات,يتبل مت,يق ت,يفيشامل: ك آجرسفال در بازار یعوامل رقابت

شوند      ستفاده مي  صطالح، داخل كار ا صالح به ا ساير توليد      و لذا براي مصرف كننده نهايي كيفيت   ،از آنجايي كه اين م سه با  ضايعات در مقاي درصد 

چيني از جمله عواملي اسکت كه   كنندگان آجرسکفال براي خريدار مهم اسکت همچنين دارا بودن ابعاد اسکتاندارد جهت كاربري راحت تر براي ديوار   

 رداخت نقش بسيار مهمي را در فروش محصول دربازار هدف بازي مي كند.مورد توجه سازندگان مي باشد و در كنار آن آيتم قيمت و شرايط پ

شركتهاي توليد كننده                  ست كه هم اكنون  صوالت جايگزين، عامل تأثيرگذاري سه با مح ساز در مقاي ساخت و  سرعت  سازه و  سبکي  ضوع  البته مو

 آجرسفال را به چالش كشيده است.
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ستاي سبک سازي محصول، فعاليتهاي ارائه خدمات در زمينه حمل و نقل بار يا ارائه خدمات مشاوره      انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه از جمله در را 

 .گيردمي همگي مي تواند جزء مزيتهاي رقابتي هر توليد كننده اي قرار  ،اي به مشتريان و غيره

 شركت اختيار در مالی منابع

و يون ريال ميل 131.435سرمايه گذاري كوتاه مدت  و ريال يليونم 22.898 عادلم نقدي وجوه شركت ،1399 آذر 30 به منتهي سال پايان در

 21.160 معادل الكا و مواد موجودي ريال، ميليون 13.118  معادل غيرتجاري و تجاري هاي دريافتني ،ميليون ريال 26سرمايه گذاري بلند مدت 

  .است داشته ريال ميليون 74.660 معادل جاري بدهي مجموع و ريال ميليون 190.730  معادل جاري دارايي مجموع ريال، ميليون

 اندازها چشم و عمليات نتايجارم: هبخش چ
 

 جاری مطالبات

ست )يعني ا ريال كاهش يافته ميليون 13.118 مبلغبه  جاري سالدر بوده كه  ريال ميليون 21،358مبلغ  ،قبل مالي سالدر  شركتجاري  مطالبات

 در شركت مطالبات مانده به توجه باتغيير سياست فروش از اعتباري به نقدي مي باشد. و همچنين از  ناشي موضوع اين .(كاهش درصد 39 حدود

 مديريت. است داده تشکيل مشتريان از مطالبات وصول پيگيري منظور به اي كميته شركت مديريت ،1399 /30/09منتهي به سال مالي  پايان

 نقدينگي خود را حفظ نمايد. ،نقد وجه مديريت و مطالبات موقع به وصول با تا تالش مي نمايد شركت

 

 كاال و مواد موجودی

يافته  افزايش ريال ميليون 21،160به مبلغ جاري  سالبوده كه در  ريال ميليون 15،155، مبلغ قبلمالي  سالدر  شركت كاالي و مواد موجودي

 مورد گزارش بوده است. سالخريد قطعات ضروري و مورد نياز در  از يناش موجودي افزايش علت. (افزايشدرصد  40يعني حدود است )

 

 ثابت داراييهای

)يعني ريال افزايش يافته است  ميليون 73،399جاري به مبلغ  سالبوده كه در  ميليون ريال 53،392، مبلغ قبلمالي  سالدر  شركت ثابت داراييهاي

 بوده است. و تعميرات اساسي دارايي هااثاثيه اداري و ابزار آالت  تاسيسات برقي و  كه ناشي از خريد (درصد افزايش 37حدود 
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 ماليات پرداختنی

 قطعي و تسويه شده است. 1396/09/30ماليات بر درآمد شركت براي كليه سال هاي قبل از 

ه و در هيات حل اختالف و مورد اعتراض شركت واقع گرديد، مورد رسيدگي اداره امور مالياتي قرار گرفته  1397آذر  30عملکرد سال مالي منتهي به 

 مالياتي در دست رسيدگي مي باشد.

يم محاسبه و در حسابها قانون ماليات هاي مستق 145، ماليات ابرازي با توجه به مفاد ماده 1398آذر  30جهت عملکرد سال مورد گزارش و سال مالي 

 منظور شده است.

 پرداختنی سهام سود

يعني يافته است ) ميليون ريال افزايش 6،471به مبلغ جاري  سالكه در  ريال بوده ميليون 2،475مبلغ ، قبل مالي  سالدر  پرداختني سهام سود

 مي باشد. 08/11/1398عادي ساليانه مورخ  ريال در مجمع عمومي 350ازاي هر سهم تصويب تقسيم سود به ناشي از  كهدرصد افزايش( 61حدود 

 سود پرداخت سياست

گرديده  مصوب ريال 350به مبلغ 1398 سال درهر سهم  تقسيمي نقدي سود كه است ضروري نکته اين ذكر سهام سود توزيع سياست با ارتباط در

 .پرداحت گرديده است  "عمدتا منتشر گرديده است، كدالدر سامانه  25/10/1398زمانبندي پرداخت كه در تاريخ كه بر اساس 

 مالی تسهيالت

 .باشد يم يافتيدر مالي التيتسه فاقد شركت 1399 /30/09سال مالي منتهي به  انيپا در

 شركت عملکرد نتايج

قالب   12.800.804 ادلمع فروش حجم با عليرغم ركود حاكم بر صنعت ساختمان، شركت 30/09/1399منتهي به  سال مالير د شركت عملکرد

 117،424قالب بلوک همگن شده به مبلغ  12،365،420فروش معادل )حجم سال قبل  نسبت به  الير نويليم 228.506بلوک همگن شده به مبلغ 

 .  است بودهفروش محصوالت نرخ  تدريجي افزايشليل بد كه داشته رشد صددر 95 مبلغ نظر از و قالب 712.989 يحجم نظر ازميليون ريال( 

 ميليون ريال افزايش 107،113جاري به مبلغ  سالبوده كه در  ميليون ريال 74،910، مبلغ قبلمالي  سالدر  رفته فروش كاالي شده تمام بهاي

 شركت مديريت با اين حالو بوده  تها و افزايش حجم فروشافزايش سطح عمومي قيم كه متناسب با (درصد افزايش 43)يعني حدود است يافته 

  .گردد شده تمام بهاي افزايش از مانع شركت پرسنل توسط اساسي تعميرات انجام و ها هزينه كنترل با مي نمايد تالش بطور مستمر
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 : 1398و سال مالی  30/09/1399منتهی به  مالی سالعملکرد شركت برای 

 30/09/1398 30/09/1399 شرح

506,228 عملياتی درآمدهای  117.424 

(113,107) عملياتی درآمدهای شده تمام بهای  (74,910)  

393,121 ناخالص سود  42,514 

(554,22) عمومی و اداری فروش, های هزينه  (18,465)  

(812) (1.122) عملياتی اقالم ساير  

.97 عملياتی سود 717 23,237 

 7,110 20,650 غيرعملياتی های هزينهو  درآمدها ساير

367,118 ماليات كسر از قبل سود  30,347 

(986,21) درآمد بر ماليات  (5,233)  

 25.114 96.381 خالص سود

 558 1,377 پايه هر سهم سود

 

 مشاركت كاركنان: 

داشتن نيروهاي متخصص و كارآمد در صنعت از مهمترين اركان به جهت تصميم سازي و اجرايي نمودن تصميمات مديريت كالن مي باشد از اين 

برون سازماني همواره در نظر داشته تا سرمايه انساني خويش رو شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار با برگزاري دوره هاي آموزشي درون سازماني و 

واسطه و  مديريت شركت اعتقاد دارد كه براي يکپارچگي بين كارگران مي بايستي با حذف شركتهاي را در باالترين جايگاه انتخاب و گزينش نمايد.

 ر دست اقدام مي باشد.نمايد كه اين كار دعدم پرداخت هزينه هاي اضافي خود شركت مستقيما با همکاران قرار داد  منعقد 
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 فعاليت های توسعه منابع انسانی

 ندمان كاري.به منظور افزايش بهره وري و را ،اء كيفيت ارائه خدمات كاركنانالف( برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي جهت بهبود و ارتق

كيفيت  برون سازماني در دوره هاي آموزشي درون و ،كارخانه بخشهاي مختلف در عنايت به نياز ، بابوط به بهبود كيفيت منابع انسانيب( اطالعات مر

 عملکرد نيروها مثبت ارزيابي گرديده است. نيروي انساني بسيارموثر بوده و اثرات مثبت آموزشها در

با تجربه با دشواري  وي نيروهاي متخصص باشد، بکارگير : از آنجائيکه استان گلستان منطقه كشاورزي ميالت مربوط به توسعه منابع انسانيج( مشک

ناسب با نوع خواستي متو تامين انتظار حقوق در استانمراكز صنعتي انجام مي شود و امکان همکاري افراد متخصص و با تجربه بدليل بعد مسافت با 

 .نمي باشد صنعت ميسر

بشرح  30/09/1399 منتهي به سال ماليسوابق كاري و حوزه فعاليت، در  ،روي انساني شركت از لحاظ تحصيالتد( اطالعات مربوط به تركيب ني

 باشد: ميذيل 

 مقطع تحصيلی                             

 طبقه بندی پرسنل                     
 جمع ليسانس و باالتر فوق ديپلم ديپلم متوسطه و راهنمائی ابتدائی و

 1 1 ---- ---- ---- مدير ارشد

 2 2 ---- ---- ---- ميانیمدير 

 7 7 ---- ---- ---- كارشناس

 14 8 4 2 ---- تکنسين

 24 2 6 14 2 كارگر ماهر

 61 ---- 4 16 42 كارگر نيمه ماهر

 110 20 14 32 44 جمع

 

 .نيروهاي محلي استخدام گرديده اندباشد و عمدتاً از  سال مي  9 بق كاري نيروهاي شاغل دركارخانهميانگين سوا
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 درآمدهای عملياتی

 

 

 ( توليدب        

 نوع محصول
30/09/1399 30/9/1398 

 قالب قالب

 45.451 370 13تيغه 

 14.895.688 20.454.882 15تيغه 

 341.170 416.521 20تيغه 

 2.728.389 1.326.733 20بلوک 

 432.858 123.080 25بلوک 

 131.557 410 8تيغه 

 4.549.019 4.077.061 10تيغه 

 23.124.132 057.399.26 جمع

 12.087.815 413.800.12 جمع همگن شده به بلوک
 

 

 

 

   الف(فروش

 نوع محصول

30/09/1399 30/9/1398 

ميليون  قالب

 ريال

 ميليون ريال قالب

 254 131.557 1 410 8تيغه 

 12.905 4.602.369 24.093 4.077.061 10تيغه 

 152 49.301 2 370 13تيغه 

 66.007 15.262.938 173.553 20.454.882 15تيغه 

 1.873 345.520 4.421 417.171 20تيغه 

 30.118 2.805.251 24.099 1.326.733 20بلوک 

 6.115 435.970 2.337 123.080 25بلوک 

 117.424 23.632.906 228.506 26.399.707 جمع

  12.365.420  12.800.804 جمع همگن شده به بلوک
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باشد و  در استان خراسان رضوي و خراسان شمالي بيشتر مي "باشد عمدتا مي 20*20*8كه با ابعاد   8تقاضا براي محصول تيغه  -8تيغه 

يز به قيمت تمام شده ن گلستان ميباشد و هزينه حمل آن نتر از استا ازآنجائيکه قيمت اين محصول در كارخانجات مستقر در استان هاي فوق پائين

كاهش يافته گلستان و مازندران در استان هاي ن آعدم تقاضاي بازار هاي فوق و مصرف جزيي دليل لذا فروش آن در سال جاري به  ،ددگر مي اضافه

است قالب كاهش يافته  410قالب بوده كه در دوره جاري به   131،557، قبلسال تعداد فروش اين محصول در  .باشد شي از موارد فوق مينااست 

 .درصد كاهش( 100)يعني حدود 

داشته  زياد گلستان و مازندران مورد مصرفهاي در استان   20*20* 15به ابعاد  15و  20*20*10به ابعاد  10تيغه  ت محصوال - 15و  10تيغه 

خود اختصاص ه برا توليدشان باشد اين محصول بيشترين ظرفيت  و كوچک مي كارخانه بزرگ 30و اغلب كارخانجات استانهاي مذكور كه بالغ بر 

 اندازهمي دهد لذا رقابت براي فروش اين محصول در بازارهاي هدف بسيار زياد است الزم به توضيح است چون كارخانه براي توليد محصوالت با 

فيت را تحت تاثير قرارداده و توليد اين محصوالت ظر بزرگتر طراحي گرديده و توليد محصوالت با ابعاد بزرگ ظرفيت كارخانه را افزايش مي دهد و

براي حفظ بازار مشتريان توليد اين محصوالت بسيار تقاضا براي محصوالت با حجم بزرگ و به دليل نبود حال  با اين را كاهش مي دهدتوليد حجم 

 باشد. قيمت فروش نيز بيشتر مي ،تر استكيفيت توليدات نسبت به رقبا باالكه  ينو با توجه به ا اهميت دارد

درصد  11)يعني حدود يافته است  قالب كاهش 4.077.061جاري به  سالقالب بوده كه در  4.602.369، قبلدر سال  10تعداد فروش محصول تيغه 

قالب افزايش يافته است )يعني  20.454.882 جاري به سالقالب بوده كه در  15.262.938، قبلدر سال  15كاهش( و تعداد فروش محصول تيغه 

 .رصد افزايش(د 34حدود 

گردد گرچه  مقدار نياز و اخذ سفارش توليد ميه داشته و ب در استان گلستان مصرف كمي  20*20*20تقاضا براي اين محصول به ابعاد  – 20تيغه 

 مبتني بر تقاضا انجام مي شود. تعداد فروش اين محصول در توليد و فروش آن كامالتوليد آن سود دهي بيشتري را براي شركت بوجود مي آورد ولي 

بازار بوده  كه ناشي از تقاضاي درصد افزايش( 21قالب افزايش يافته )يعني حدود  417.171جاري به  سالقالب بوده كه در  345.520، قبلسال 

 است.

در استانهاي خراسان رضوي و شمالي تقاضاي ناچيز مقدار ه و ب مازندران در استان گلستان و 40*20*20اين محصول به ابعاد  -20بلوک سقفی  

سقفي سفالي  بجاي بلوک( )پلي استايرنبيشتري داشته در سنوات گذشته تقاضا براي محصول مذكور زياد بوده ولي بدليل جايگزين شدن يونوليت 

 80مانها بتدريج كاهش يافته و در طول چند سال از و سبک سازي در طراحي ساختدر سقف چينش و سرعت عمل در بدليل سبک بودن و سهولت 

بيشتر انبوه سازان ل درصد رسيده است. اخيراً با افزايش بهاي يونوليت و مواد اوليه پتروشيمي بلوک هاي سقفي با استقبا 5به ظرفيت كارخانه  درصد 

قالب كاهش  1.326.733جاري به  سالقالب بوده كه در  2.805.251، قبلمواجه شده است. تعداد فروش اين محصول در دوره مالي مشابه سال 

 (.درصد كاهش 53يافته است )يعني حدود 

مقدار ناچيز در استانهاي خراسان رضوي و شمالي تقاضا به در استان گلستان و مازندران و  25*40*20اين محصول به ابعاد   -25بلوک سقفی 

سالن  در ساختمانهاي دولتي و باشد و مورد مصرف آن بسيار ناچيز و فقط مي مرجان كارداشته و در سطح منطقه توليد كننده انحصاري شركت 
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قالب كاهش  123.080جاري به  سالقالب بوده كه در  435.970، قبلمشابه سال دوره مالي . تعداد فروش اين محصول در بزرگ مصرف داردهاي 

  درصد كاهش(.  72يافته است )يعني حدود 

 عملياتی درآمدهای شده تمام بهای

. است يافته ايشافز درصد 43 حدود قبلمالي  سالمشابه مدت  به نسبت 1399 /30/09منتهي به سال مالي  در رفته فروش كاالي شده تمام بهاي 

 بصورت مذكور املعو از يک هر افزايش علت. باشد ميو هزينه هاي سربار  مستقيم دستمزد ،مصرفي مواد افزايش از ناشي شده تمام بهايافزايش 

 :گردد مي تشريح زير بشرح جداگانه

مالي  سالدوره مشابه  درهمگن شده  20 قالب بلوک 12.087.815 مقدار از شركت1399 /30/09منتهي به سال مالي  در توليد مقدار: مواد اوليه -1

با ماسه و كارخانه  برخورد معدنبا توجه به  همچنين و استيافته  افزايش صددر 6ه معادل شدهمگن  20 بلوک قالب 12.800.413 مقدار به قبل

 از يناش  قبل سال مشابه يمال دوره به نسبت يمصرف هياول مواد يبها شيافزابدين جهت  ،نگرديدسنگ، استخراج مواد اوليه از معدن شركت ميسر 

ميليون ريال كه در  6،464 مبلغ ،قبلمستقيم مصرفي در دوره مالي مشابه سال بهاي تمام شده مواد  .باشد يماز معادن اطراف كارخانه  خاک ديخر

 درصد افزايش(. 57ميليون ريال افزايش يافته است )يعني حدود  10،158 مبلغ جاري به سال

 شرح

30/09/1399 30/9/1398 

 تن -وزن 
ميليون  -مبلغ 

 ريال
 تن -وزن 

ميليون  -مبلغ 

 ريال

 9.521 204.850 14.625 176.856 خريد خاک

 6.464 149.064 10.158 157.201 خاک مصرفی 

 

ميليون ريال  23،681 مبلغ جاري به سالميليون ريال كه در  16،264 مبلغ ،قبلمالي  سالمستقيم در دستمزد : مستقيم دستمزدحقوق و  -2

و پرداخت  كار قانون الزامات مطابق پرسنل مزاياي و حقوق افزايش مستقيم، دستمزد افزايش علت (.درصد افزايش 46افزايش يافته است )يعني حدود 

 سالدر  شركت پرسنل تعداد كه است ضروري نکته اين ذكر. اند شده كه بازنشستهبوده  نشده تعدادي از پرسنل استفادهمرخصي هاي  و سختي كار

 . است يافته  افزايش نفر  110نفر بوده كه در دوره جاري به  100، قبلمالي 
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است )يعني يافته  افزايشريال  ميليون  73،360به مبلغ جاري  سالريال كه در  ميليون  51،244، مبلغ قبلمالي  سالهرينه سربار در : سربار -3

مطابق الزامات قانون  درصد هزينه سربار( 36)حدود  افزايش حقوق و مزاياي پرسنل پشتيباني ،سربار هزينه افزايش علت. (افزايشدرصد  43حدود 

 كار و پرداخت سختي كار و برقراري مستمري كاركنان بازنشسته شركت و افزايش قيمت قطعات و مواد مصرفي  بوده است.

 عمومی و اداری فروش, های هزينه

افزايش يافته  الميليون ري 22،554جاري به مبلغ  سالكه در  ميليون ريال 18،465، مبلغ قبل مالي  سالدر  عمومي و اداري فروش، هاي هزينه

و ساير  پرسنل ه وريكارانه و بهر هزينه افزايش از ناشي عمومي و اداري فروش، هاي هزينه افزايش عمده علت. درصد افزايش( 22است )يعني حدود 

 .است بوده هزينه هاي جاري

 غيرعملياتی های هزينه و درآمدها ساير

افزايش يافته  ميليون ريال 20،650جاري به مبلغ  سالميليون ريال كه در  7،110، مبلغ قبلمالي  سالدر  عملياتيغير هاي هزينه و درآمدها ساير

صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد و  ي سرمايه گذاري بانکيسود حاصل از سپرده هاشناسايي از ناشي  درصد افزايش( كه 290يعني حدود است )

 مي باشد.
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   نسبت های مالی 
 

 
 

 شرح
واحد 

 سنجش
 30/9/1398 30/09/1399 نحوه محاسبه

 الف ( نسبت های نقدينگی

 48/2 55/2 دارايي هاي جاري / بدهي هاي جاري مرتبه نسبت جاری

 11/2 27/2 دارايي هاي آني / بدهي هاي جاري مرتبه آنینسبت 

 05/1 50/1 نقد حاصل از فعاليت عملياتي / بدهي هاي جاري مرتبه نسبت گردش نقدی

     اهرمیب ( نسبت های 

 52/0 34/0 بدهي ها / دارايي ها مرتبه نسبت كل بدهی

 48/0 66/0 / دارايي ها حقوق مالکانه مرتبه نسبت مالکانه

 ج( نسبت های فعاليت

 83/0 06/1 درآمدهاي عملياتي / متوسط دارايي ها مرتبه نسبت گردش دارايی ها

 مرتبه گردش موجودی ها نسبت
بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي / متوسط 

 موجودي مواد و كاال
90/5 52/5 

 66 86/61 / نسبت گردش موجودي ها 365 روز گردش موجودی ها دوره

 43/4 26/13 درآمدهاي عملياتي / متوسط مطالبات مرتبه گردش مطالبات نسبت

 82 21 / نسبت گردش مطالبات 365 روز دوره وصول مطالبات

     د ( نسبت های سودآوری 

 38/21 18/42 سود خالص / درآمدهاي عملياتي درصد نسبت سود خالص

 91/17 91/44 سود خالص / متوسط دارايي ها درصد سرمايه گذاری نسبت بازده 

 59/31 75/68 سود خالص / متوسط حقوق مالکانه درصد نسبت بازده حقوق مالکانه 

 78/1 16/1 نقد حاصل از فعاليت عملياتي / سود خالص مرتبه  نسبت نقد شوندگی سود

     نسبت های ارزش بازار ( و

 558 1.377 / ميانگين موزون تعداد سهام عادي سود خالص ريال (EPS) سود هر سهم

 350 --- مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه ريال (DPSسود نقدی هر سهم )

 ريال جريان نقدی هر سهم
از فعاليت عملياتي / ميانگين موزون نقد حاصل 

 تعداد سهام عادي
1.603 995 

 22/41 44/53 قيمت پاياني / سود هر سهم مرتبه نسبت قيمت به سود هر سهم
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 بیانیه مأموریت: 

، مازندران و خراسان گلستانكار به عنوان يکي از تواناترين و بزرگترين شركتهاي توليد آجرسفال در استان هاي  شركت بازرگاني و توليدي مرجان

صرف كنندگان شمال ساختهاي الزم و همچنين حسن شهرت در ميان توليد كنندگان و م ، منابع و زيررخوردار از تکنولوژي برتر توليديشمالي و ب

ر جهت رعايت دو تالش  زايي در منطقه كاهش آلودگي، بهينه سازي مصرف انرژي و اشتغال كشور مي باشد و با درنظر گرفتن حفظ محيط زيست و

 رآورده كردن نيازها وآبادي منطقه و ب عمران و ها و كاهش بهاي تمام شده و افزايش بهره وري خود، در پي توسعه،استانداردها و مديريت هزينه

 شامل– مشتريان وش،دگان فرنماين سهامداران، كاركنان، خدمات، ذيربط دولتي، تامين كنندگان اقالم وجمله نهادهاي  انتظارات دينفعان خود از

مصرف  توزيع مصالح مورد وطريق توليد  ساكنين محلي و شهروندان از خريداران ساختمان، و كنندگانمصرف ساختماني، پيمانکاران و سازانانبوه

 صنعت ساختمان در منطقه شمال كشور و كشورهاي همسايه مي باشد.

 

 شركت  اطالعات تماس با

 نرسيده به روستاي باغ گلبن  -جاده نصرآباد-جاده گنبد 4كيلومتر ، گرگان

 017-32164528تلفن : 

 info@marjankarco.irآدرس پست الکترونيکي : 

 :با شركت سهامدارانات مربوط به امور روابط اطالع

  احمد بهرامي -حبيب كريم زاده: مسئول پاسخگويي

 


